Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 17/08/2017
Número: 32/2017
Dia: 17/08/2017
Hora d’inici: 09.00
Hora de fi: 09.30
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari acctal Senyora Júlia Giró Val
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 17/08/2017 la Junta de Govern Local per
fer sessió Ordinària en Primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament.
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser iniciada la
sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part, es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president sotmet a la
consideració dels assistents l’esborrany de les actes de les sessions anteriors següents:
- Ordinària de 10 d’agost de 2017
2. Urbanisme- gestió d’obres
2.1 Devolució de fiances

2.1.1 Expedient obra major 500/2015. Devolució garantia.- Aprovació.Acords
Primer. - ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 23 de juny de 2017, amb registre d’entrada
número 6466, pel senyor JAM, i retornar la garantia de mil euros (1.000.-€), dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obra major amb expedient número

500/2015, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el supòsit de
garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor JAM, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 522A1/2006
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: HOMS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
NIF: A17029190
Representat per MAHG
Obra: Modificació de projecte (recull l'estat final d'obra) per construcció d'un edifici únic format per
tres naus adossades.(parcel·la 10 Ua 1.7 Antiga Zona Industrial)
Carrer: C TORROELLA, 161-163
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 522A1/2006
Condicions:
- Condicionada a reposar els arbres morts de la franja de verd privat de la parcel·la, així com a
instal·lar un sistema de reg que garanteixi el tractament paisatgístic contemplat a la llicència
aprovada.
Tècnic director de l’obra: OFE – Enginyer Agrònom
Núm Visat: E1600493
P.E.M.: --I.C.I.O. pendent de liquidar: --2.2.2 Llicència d'obres majors expedient 275A2/2015
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: CD
Obra: Modificació de projecte reforma i ampliació habitatge Fase II
Carrer: C. Sa Roncadora, 29
Expedient: 275A2/2015
Condicions:
Tècnic director de l’obra: JRR
Núm Visat: --2.2.3 Llicència d'obres majors expedient 90A1/2016
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:

Nucli: TAMARIU

Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: PATRIMONIAL GROINA SL
NIF: B17549247
Representat per JMDI
Obra: Modificació de projecte per construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat de 9 habitatges i 10
places d'aparcaments. (Modificació coberta i distribució habitatge baixos segona).
Carrer: C TARRUS, 72
Nucli: CALELLA
Expedient: 90A1/2016
Condicions:
- Es mantenen les condicions de llicència contemplades a la llicència inicial aprovada en data 4
d’agost de 2016.
Tècnic director de l’obra: JJHC – arquitecte
Núm Visat: 2015 401301
P.E.M.: --I.C.I.O.: ---

2.2.4 Llicència d'obres majors expedient 1/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: JCW
Representat per AJC
Obra: Construcció habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer: C PORT DE MALAESPINA, 21
Expedient: 1/2017
Condicions:

Nucli: TAMARIU

- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest Ajuntament
abans de l'inici de les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació d’habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina, una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret Legislatiu
1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret Legislatiu
2/2008, del CLOB Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com
l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme i la
convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de
les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
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- Dipositar la quantitat de 6.000 euros per garantir el compliment de les obligacions consistents
en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l'edificació com
l'espai públic. (Expedient 1/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de
gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: AJC - arquitecta
Núm Visat: --P.E.M.: 273.000 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 10.647 €
2.2.5 Llicència d'obres majors expedient 50/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: GMRD
Representat per MLDI
Obra: Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar existent
Carrer: C GARRIGA, 8
Expedient: 50/2017
Condicions:

Nucli: PALAFRUGELL

- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge unifamiliar
existent, una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret Legislatiu
1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret Legislatiu
2/2008, del CLOB Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com
l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística.
- Dipositar la quantitat de 6.000 euros per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 50/2017).
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de
gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra : MBP - arquitecta
Núm Visat: 2017401556
P.E.M.: 231.466,62€
I.C.I.O. pendent de liquidar: 9.027,20€
2.2.6 Llicència d'obres majors expedient 51/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:

Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: MGS
Representat per JVR
Obra: Reforma d'habitatge unifamiliar
Carrer: C TARRUS, 19
Expedient: 51/2017
Condicions:

Nucli: CALELLA

Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de la reforma de
l’habitatge unifamiliar, una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2008, del CLOB Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny,
així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme i la
convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de
les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de
gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: JVR – arquitecte.
Núm Visat: --P.E.M.: 31.500 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 1.228,50 €
2.2.7 Llicència d'obres majors expedient 52/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: VALCLO PROMOCIONES 1981 SLU
Representat per IB
Obra: Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer: C PIC NEULOS, 12
Expedient: 52/2017
Condicions:

NIF: B99494957

Nucli: TAMARIU

- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest Ajuntament
abans de l'inici de les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l'habitatge unifamiliar
aïllat amb piscina, una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2008, del CLOB Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny,
així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme i la
convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de
les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.

- Dipositar la quantitat de 6.000 euros per garantir el compliment de les obligacions consistents
en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l'edificació com
l'espai públic. (Expedient 52/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de
gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: MLA arquitecta
Núm Visat: --P.E.M.: 366.072,14€
I.C.I.O. pendent de liquidar: 14276,81€
2.2.8 Llicència d'obres majors expedient 53/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: VALCLO PROMOCIONES 1981 SLU
Representat per IB
Obra: Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer: C PIC NEULÓS, 10
Expedient: 53/2017
Condicions:

NIF: B99494957

Nucli: TAMARIU

- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest Ajuntament
abans de l'inici de les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l'habitatge unifamiliar
aïllat amb piscina, una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2008, del CLOB Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny,
així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme i la
convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de
les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 euros per garantir el compliment de les obligacions consistents
en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l'edificació com
l'espai públic. (Expedient 53/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de
gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra MLA - Arquitecta
Núm Visat: --P.E.M.: 220.536,72€
I.C.I.O. pendent de liquidar: 8.600,93€
2.2.9 Llicència d'obres majors expedient 57/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:

Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: MERCADONA SA
Representat per YEM
Obra: Reforma del supermercat existent i aparcament
Carrer: AV ESPANYA, 115 – 133
Expedient: 57/2017
Condicions:

NIF: A46103834

Nucli: PALAFRUGELL

- Condicionada a donar compliment a l’informe favorable de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de data 20 d’abril de 2017, pel què:
Caldrà garantir que el sistema de pressurització de l’escala especialment protegida i
els seus respectius vestíbuls de independència compleixin la norma EN 12101-6:2005,
d’acord a l’annex A del DB SI del CTE.
Caldrà que el vestíbul d’accés a les escales/rampa mecàniques a nivell de planta
soterrani-1 sigui a través d’elements resistents al foc per a no trencar la
compartimentació del sector aparcament i el sector comercial.
Caldrà realitzar l’acta de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010.
- Condicionada a donar compliment a l’informe de la Direcció General de Comerç, de data 20
de gener de 2017.
- Aquesta llicència únicament autoritza les obres, pel què caldrà sol·licitar i obtenir
autorització de l’activitat.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació del supermercat, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010,
modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 9.9 del Reial Decret Legislatiu
2/2008, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com
l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de
gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: DME - arquitecte
Núm Visat: 2017 401222
P.E.M.: 2.206.883,70 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 86.068,46 €
2.2.10 Llicència d'obres majors expedient 61/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: MSM
Representat per ALA
Obra: Reforma d'habitatge unifamiliar i local entre mitgeres
Carrer: PLAÇA ONZE DE SETEMBRE, 4
Expedient: 61/2017
Condicions:

Nucli: PALAFRUGELL

- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge unifamiliar i
local entre mitgeres, una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret

Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2008, del CLOB Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny,
així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme i la
convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de
les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de

gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: ALA – arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 70.680 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 2.756,52 €

3. Secretaria
3.1 Assignació codis professionals - Benestar Social
Acords
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Assignar el codi M-106 a la treballadora social MGG.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la senyora ASA i a la senyora MGG.

3.2 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SPACTIVA).- Mercat Municipal parades exteriors.
Núm. exp.: 1/2017 de Prevenció riscos laborals

Relació de fets
Vist l’escrit de data 26 de juliol de 2017 amb número de registre d’entrada 2017007947, presentat
per PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA) amb NIF núm. B43887629, en el qual es fa entrega,
entre d’altres, de varis documents de prevenció de riscos laborals.
1.- General:
- Memòria segon trimestre 20170621
- Pla d’emergència 20170621
Vist l’acord de Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2016, pel qual es va adjudicar a
l’empresa PREVENACTIVA SLU, amb NIF B43887629, el contracte del servei aliè de prevenció
de riscos laborals.
Acords
Primer. Aprovar el següents documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:

1.- General:
- Memòria segon trimestre 20170621
- Pla d’emergència 20170621
Segon. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA).
Tercer. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a l’Arxiu Municipal juntament amb l’enviament
d’un exemplar de tots els documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA) i aprovats
per Junta de Govern Local, per tal que quedin a disposició dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament
de Palafrugell.

4. Contractació
4.1 Pròrroga pel servei d'Espai Jove
Acords
Primer. Prorrogar el contracte per a la prestació i gestió dels serveis juvenils d'intervenció
socioeducativa de l’espai jove amb l’empresa a l’empresa SUARA SERVEIS, SCCL amb NIF
F17444225, per un any més, a executar en el període de 15 de setembre al 31 de desembre de
2017 i de l’1 de gener al 30 de juny de 2018.
Segon. Aplicar la despesa que se’n derivi a les aplicació pressupostària 61 3370 22609 de l’Àrea
de Joventut i núm. 52 231 22610 de l’Àrea de Benestar Social a parts iguals, per l’exercici 2017 i
2018, aprovar el compromís de despesa plurianual per l’exercici 2018, de conformitat amb l’article
29 de les bases d’execució del pressupost.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa contractista pel seu coneixement i efectes.
Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

5. Assessoria jurídica
5.1. Expedient de protecció de la legalitat urbanística vulnerada per a la restauració de la
realitat física alterada, en relació a les obres portades a terme al carrer Indústria número 2,
a Palafrugell. a) Requeriment inicial. b) Tràmit d’audiència.
Acords
Primer.- Disposar la restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat en relació a
les obres efectuades pel senyor JDIL al carrer Indústria número 2, a Palafrugell, consistents en la
construcció d’un volum cobert i emmagatzematge de material divers, sense disposar del
corresponent títol habilitant.
Segon.- Requerir inicialment al senyor JDIL perquè en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, porti a terme tots els treballs
necessaris per a la restauració de la realitat física alterada en relació a les obres executades a la
finca situada al carrer Indústria número 2, a Palafrugell, portant a terme l’enderroc del volum
cobert construït i la retirada de tot el material divers emmagatzemat, fent-li l’advertiment que un
cop transcorregut aquest termini sense que hagi donat compliment al contingut d’aquest acord,
aquests treballs els portarà a terme l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves

expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, i tot això sens perjudici de la imposició prèvia
de multes coercitives de manera reiterada per nous terminis fins aconseguir el compliment de
l’ordre de restitució.
Tercer.- Obrir un període d’audiència de quinze dies a comptar des de l’endemà de la data de
notificació del trasllat d’aquest acord, perquè els implicats puguin formular totes les al·legacions i
presentar tots els documents que creguin convenients per a la defensa dels seus interessos.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

5.2 Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat El Poste Nou, S.L.
Aprovació.
Acords
Primer. - Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
societat El Poste Nou, S.L., imputant la despesa derivada d’import 3.448,30 euros a l’aplicació
81.1330.20000 del pressupost de despeses 2017.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura del conveni de referència i de tots els
documents que calguin per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

6. Cultura
6.1 Hores extraordinàries del personal de l'Àrea de Cultura per a la Festa Major 2017
Acords
Primer. - Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’àrea de
Cultura per a l’organització i realització de l’esdeveniment Festa Major 2017 que van tenir lloc dels
dies 14 al 23 de juliol de 2017:
Treballador

Tècnic 1 C2
Tècnic 2 C2
Auxiliar Ad. 1 C2
Auxiliar Ad. 2 C2
Administrativa C1
TOTAL

7. Gestió tributària
7.1 Reclamacions

HE
Normal

HE Nocturna

7
7
3
2

3

HE Festiva

9
9
4
2
3

Cost econòmic

291,47 €
291,47 €
127,89 €
41,64 €
153,94 €
906,41 €

7.1.1 Aprovació exempció IVTM per minusvalidesa a nom Sr. JPGN. Estimació
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -3104-FFS a nom del senyor JPGN amb efectes de l’any 2018 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.
7.1.2 Aprovació exempció IVTM canvi vehicle a nom Sr. CAH. Estimació
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -6518-DCK a nom del senyor CAH amb efectes de l’any 2018 i anul.lar
l’exempció aplicada al vehicle matrícula GI-1965-BJ.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

8. Comptabilitat i pressupost
8.1. Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2017/32.JGL 17.08.2017
Acords
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb les
condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents àrees:
N. Operació

Aplicació

220170011249 2017 21 1510 64000
220170011250 2017 11 9200 21600
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
XICOIRA GALLART ANDREU.
DIGITALITZACIO PLANTES DISTRIBUCIO I
FAÇANES EDIFICI ANTIC MUSEU SURO
556,60 (UR)
ESTANYS BLAUS SL. MANTENIMENT
1.618,96 ANUAL FIREWALL FORTINET 2017 (IN)
2.175,56

9. ASSUMPTES URGENTS
9.1 Bases i convocatòria per als pensionistes per demanar l'ajut econòmic per despeses de
l'habitatge de l'any 2016
Acords
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la convocatòria l’ajut econòmic per tal que els pensionistes puguin demanar
l’ajut econòmic per despeses d’habitatge de l’any 2016.
Segon.- Aprovar les bases específiques que regulen aquest ajut econòmic :
a) Objecte de l’ajut
Obrir la convocatòria pública per als pensionistes empadronats al municipi de Palafrugell, per
demanar l’ajut econòmic per despeses d’habitatge de l’any 2016.
b) Import i partida pressupostària
La quantitat total dels ajuts econòmics a totes les persones sol·licitants que compleixin els
requisits d’aquesta convocatòria, no podrà ser superior a la consignació pressupostària per a l’any
2017 (partida: 52.2310.48000 “Ajudes a famílies” de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania).
c) Terminis i lloc de presentació de les sol·licituds i la documentació
El període de presentació de les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria va del 18
d’agost al 29 de setembre de 2017, a les oficines de Benestar Social de l’Ajuntament.
La documentació que s’ha de presentar és la següent:
Instància sol·licitant l’ajut econòmic.
Número de compte bancari on es vol que s'ingressi l’ajut econòmic en cas que sigui concedit.
Número de la pòlissa de l’aigua per comprovar els rebuts pagats de l’any 2016.
Certificat de propietats no situats a Palafrugell de totes les persones que figuren en el certificat
de convivència.
Autorització de totes les persones que figuren en el certificat de convivència, perquè
l’Ajuntament de Palafrugell pugui obtenir la informació tributària que consta a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
Comunicat de rendiments i patrimoni expedit per les entitats bancàries o caixes d'estalvi, on
tinguin compte obert, on s'informi del saldo a 31 de desembre de 2016.
Documentació acreditativa de la condició de pensionista del sol·licitant.
La presentació incompleta de la documentació requerida pot ser motiu per desestimar
la sol·licitud. Així mateix, l'Ajuntament podrà demanar, als interessats, els documents
que estimi convenients per a la resolució del procediment.
d) Criteris per a l’atorgament de l’ajut econòmic
1.- Patrimoni: Només serà atorgat l’ajut econòmic a les sol·licituds que, entre tots els membres del
nucli convivencial, hi hagi, com a màxim, un propietari d’una finca destinada a vivenda.
2.- Recursos econòmics: S’estableixen els següents límits màxims de recursos econòmics de la
unitat de convivència:
2.1.- Per 1 membre: No superar el Salari Mínim Interprofessional de l’any 2016: 655,20
€/mes o bé 9.172,80 €/any.
2.2.- Per unitats de convivència de 2 o més membres: s’aplicaran els barems establerts pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de l’any
2016, per a les pensions no contributives en què la persona sol·licitant viu amb altres
persones i forma unitat econòmica sense ascendents o descendents de primer grau
(cònjuge, germans, avis i/o néts); i comptant un membre més:

Número de membres de la

Quantia mensual

Quantia anual

unitat econòmica

1
655’20 €
9.172’80 €
2
882’96 €
12.361’44 €
3
1.140’49 €
15.966’86 €
4
1.398’02 €
19.572’28 €
5
1.655’55 €
23.177’70 €
2.3.- Per unitats de convivència, no superar uns saldos bancaris a 31 de desembre

de

2016 de 25.000 €.
3.- Altres criteris que l’Ajuntament estimi convenients.
e) Import i lliurament de l’ajut econòmic
L’import de l’ajut econòmic per a cada persona que compleixi els requisits és de 148,80 €, amb
caràcter fix.
Les persones beneficiàries de l’ajut econòmic per despeses d’habitatge rebran l’ingrés al compte
bancari facilitat a la sol·licitud.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona, al
tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Votacions
Tots els temes sotmesos a votació que consten en aquesta acta han estat aprovats per unanimitat
dels membres assistents a la reunió, excepte aquells en què expressament així es fa constar en el
propi acord.
I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
acta.
Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 24 d’agost de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

